إير كينغ
أويستر ٤٠ ،مم ،من فوالذ أويستر ستيل

تتألق ساعة إير كينغ بعلبة يبلغ قطرها
 ٤٠مم من فوالذ أويسرت ستيل وبسوار
أويسرت املتني وبمينا أسود ممّيز ،وُتخِّلد
الرتاث الجوي الذي تزخر به ساعة
رولكس أويسرت األصلية.
ُتمِّثل ساعة أويستر بربتشوال إير كينغ إشادًة برّواد الطيران وبدور أويستر في تاريخ
الطيران الملحمي.

مينا أسود
قراءة فرتة املالحة
تتألق ساعة إير كينغ بمينا ممّيز وبعالمات كبيرة عند الساعة  ۳و ٦و ۹وبمقياس بارز
للدقائق لقراءة فترة المالحة.

فوالذ أويسرت ستيل
مقاومة عالية للصدأ
تستخدم رولكس فوالذ أويستر ستيل لصنع علب ساعاتها الفوالذية .ينتمي فوالذ
أويستر ستيل الذي طّورته رولكس إلى عائلة فوالذ  ،904Lوعادًة ما ُيستخَدم هذا
المزيج المعدني في التكنولوجيا العالية وفي الصناعات الفضائية والكيميائية ،حيث تكون
مقاومة الصدأ العالية الذي يمتاز بها ضروريةُ .يعتبر فوالذ أويستر ستيل مقاِوًما للغاية
وُيقّدم لمسة نهائية فريدة من نوعها كما ُيحافظ على جماله حتى في أكثر البيئات قساوًة.

سوار أويسرت
مزيج يجمع بني الشكل والوظيفة
صّمم
جا ساحًرا بين الشكل والوظيفة والجمال والتكنولوجيا ،وقد ُ
ُيشّكل سوار أويستر مزي ً
ي والذي يمنع
ن واحد .وهو مجٌّهز بإبزيم أويسترلوك القابل للط ّ
حا في آ ٍ
ن متيًنا ومري ً
ليكو َ
االنفتاح العرضي للسوار ،وبنظام التوسعة إيزي لينك الخاص برولكسَ .يتيح هذا النظام
الّذكي لمرتدي الساعة زيادَة طول السوار بمقدار  ٥مم تقريًبا ،ما ُيوّفر راحًة إضافية في
أي ظرف من الظروف.

الحركة ٣٢٣٠
أداء رفيع
صنعت بالكامل لدى
طِورت و ُ
تعمل ساعة إير كينغ الجديدة بالعيار  ،۳٢۳٠وهو حركة ُ
رولكس التي أطلقتها عام  ٢٠٢٠والتي أدرجتها في هذا الموديل ابتداًء من عام .٢٠٢٢
حظيت هذه الحركة الميكانيكية الذاتية التعبئة التي تتصّدر تكنولوجيا صناعة الساعات
بالعديد من براءات االختراع وُتوّفر أداًء استثنائًيا من حيث الدقة واحتياطي الطاقة
ومقاومة الصدمات والحقول المغناطيسية وسهولة االستعمال والموثوقية .يتضمن
جل ببراءة اختراع ويجمع بين الكفاءة العالية في
العيار  ۳٢۳٠ميزان كرونرجي المس ّ
استهالك الطاقة والموثوقية الكبيرة .وتتيح له تركيبته المصنوعة من النيكل والفوسفور
جهزت هذه الحركة بالنابض الشعري باراكروم
عدم التأثر بالتداخالت المغناطيسية .و ُ
سن والمصنوع لدى رولكس من خليط معدني بارامغناطيسي .ويتمّتع بدّقة
األزرق الُمح ّ
تفوق دّقة النابض الشعري التقليدي حتى عشر مرات في حال تعرضت الساعة
جّهز النابض الشعري باراكروم األزرق بنابض ضبط رولكس الذي يضمن
للصدمات .و ُ
انتظام العيار مهما كانت وضعيته .باإلضافة إلى ذلك ،تّم تركيب المذبذب على ماصات
صدمات بارافلكس عالية األداء التي صّممتها رولكس وسجلت براءة اختراعها ،مّما ُيوّفر
مقاومة أكبر للصدماتُ .زّود العيار  ۳٢۳٠بوحدة تعبئة ذاتية تعمل باستخدام الدّوار الدائم
بربتشوال .وبفضل هندسة األسطوانة وفعالية ميزان الساعة رفيع المستوى ،يصل
احتياطي طاقة العيار  ۳٢۳٠إلى ما يناهز  ۷٠ساعة.
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عرض كرومااليت ذو قراءة شديدة الوضوح بإضاءة طويلة األمد

اإلبزيم
إبزيم األمان أويستر لوك القابل للطي بوصلة التوسعة إيزي لينك
المريحة بحجم  ٥مم
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وشعاع أزرق

استكشف وا كتشف املزيد على املوقع
اإللكرتوين Rolex.com
جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة ،كالعالمات التجارية وعالمات الخدمة واألسماء
التجارية والتصميمات وحق النشر .يجب أال ُيعاد صياغة أي عنصر وارد على هذا
الموقع دون إذن مكتوب .تحفظ رولكس حقها في أي وقت في تعديل النماذج المعروضة
على هذه الموقع.

